
 

We zijn blij weer een update te kunnen presenteren 

van wat er allemaal gebeurt in Bouwlust-Vrederust. Er 

zijn verschillende ontwikkelingen geweest sinds onze 

vorige nieuwsbrief. En de nieuwsbrief heeft nu de 

naam van ons missionair project gekregen. 

KinderKerstfeest 

Vrijdag 15 december hebben we een kerstfeest 

georganiseerd voor kinderen tot en met 12 jaar uit de 

armste gezinnen in de wijk. Een medewerker van 

Stichting Mooi organiseerde dit kerstfeest elk jaar, 

maar zocht iemand om dit over te nemen. Dat hebben 

we als team met beide handen aangenomen.  

In samenwerking met andere werkers uit de wijk, 

hebben wij 50 kinderen en hun ouders/verzorgers in 

de Exoduskerk mogen ontvangen. De kinderen 

kwamen uit gezinnen die het niet breed hebben; denk 

daarbij aan mensen uit de 

bijstand, statushouders, 

vluchtelingen en mensen 

met schulden. Elk kind had 

van tevoren een wensenlijstje ingeleverd.  Tijdens het  

 

feest hebben alle kinderen een cadeau van dat lijstje 

ontvangen.  

Verder hebben we met elkaar stil gestaan bij de 

geboorte van Jezus en hebben we geknutseld. Onze 

gasten brachten diverse heerlijke gerechten mee. 

Daarvan hebben we samen genoten. Het was écht 

feest! En dit dankzij de samenwerking met alle 

vrijwilligers uit de drie kerken en mensen uit ons 

netwerk in de wijk. Dit kerstfeest was gelijk een 

startschot voor het kinderwerk in de wijk. 

 

Kinderclub 

Op vrijdagmiddag 12 januari zijn we begonnen met het 

kinderwerk op Sterrenoord 81A. Het is altijd spannend 

als er een nieuwe activiteit wordt gestart. Wat mooi 

om te zien dat er tot nu toe elke vrijdag een leuk 

groepje kinderen uit de buurt met ons samen komt 

knutselen. Van een moeder kregen we te horen dat 

haar zoon het ontzettend naar zijn zin heeft en er heel 

de week naar uitkijkt. Bijzonder dat we zo’n plek 

mogen creëren in de wijk. We willen kinderen een 

veilige plek bieden waar ze zichzelf mogen zijn en even 

hun zorgen aan de kant kunnen zetten. 



Overige activiteiten 

Naast het kinderwerk continueren wij het inloopcafé 

op vrijdagochtend waar we een aantal vaste bezoekers 

hebben en zo nu en dan andere mensen aan komen 

waaien.  

Op vrijdagavond organiseren we een open maaltijd. 

Een aantal gasten eet regelmatig mee. Een paar keer 

hebben we een film gekeken, waarover een gesprek 

ontstond. Martin blijft actief als Schuldhulpmaatje in 

de wijk waar soms schrijnende verhalen voorbij 

komen. Rens is regelmatig bij mensen thuis om een 

klus uit te voeren. Bij deze werkzaamheden proberen 

Martin en Rens het contact aan te gaan, relaties te 

leggen en te verdiepen. Ze bespreken vaak meer dan 

alleen de praktische kant van het leven. 

Eerder hebben we gemeld dat we lid zijn van de 

Werkgroep Tolerantie. Deze werkgroep bestaat uit 

vertegenwoordigers van diverse organisaties en 

verenigingen in Bouwlust-Vrederust.  Samen willen we 

kijken hoe we de samenhang in de wijk kunnen 

stimuleren. In het kader daarvan heeft de werkgroep 

op 4 november 2017 een culturele wijkavond 

georganiseerd in theater Dakota. Vanuit de wijk 

kregen we o.a. een Afrikaanse kindermodeshow, 

Turkse koorzang 

en Marokkaanse 

volksmuziek 

voorgeschoteld. 

Ook wij mochten 

20 minuten van 

het programma 

vullen. Met ‘onze’ 

band Luister werd 

God groot gemaakt tussen alle aanwezigen. Het was 

een mooie, kleurrijke avond.  

 

Social media: kom jij ons helpen? 

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons team komt 

versterken en affiniteit heeft met social media. We 

willen ook op die manier meer zichtbaar zijn in de wijk. 

Dus ben je missionair betrokken en thuis op Twitter en 

Facebook: laat het ons weten! 

 

 

 

Financiële steun van individuele gevers nodig 

Het project heeft naast de ondersteuning vanuit de 

kerken, die voor twee tot drie jaar loopt, ook financiële 

steun van individuele gevers nodig. Dan kan het 

project over een langere periode uitgevoerd worden. 

Dat is nodig om in de wijk zichtbaar te blijven en 

mensen de mogelijkheid te geven om Jezus Christus 

meer te leren kennen. U kunt een eenmalige gift 

geven, maar nog mooier is het als u regelmatig, 

bijvoorbeeld maandelijks, een gift overmaakt. Giften 

kunt u overmaken op NL50 TRIO 0338 4758 85 t.n.v. 

Stichting Leven in Zuidwest te Den Haag. De stichting 

heeft het ANBI-keurmerk waardoor uw giften 

aftrekbaar zijn voor de belasting.  

Gebedspunten 

Danken voor: 

- KinderKerstfeest 

- Start van de Kinderclub 

- Onze vrijwilligers 

- Onze locatie, Sterrenoord 81a 

- Goede contacten met bewoners en werkers in de wijk 

 

Bidden voor: 

- Gods zegen over het werk in de wijk 

- Verdieping van relaties 

- Creativiteit en inspiratie voor kinderwerk. 

- Meer bezoekers bij inloopcafé, maaltijd voor de wijk 

- Buurtbewoners die schulden hebben of eenzaam zijn 

 

De volgende gezamenlijke gebedsavond is op 

maandag 5 maart, van 20.00 tot 21.00 uur op 

Sterrenoord 81A. 


